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HOTĂRÂREA 
 nr. 15 din 23.05.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
23.05.2018, în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universităţii şi prevederile art. 
213 alin. 13 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind recompensarea prin 

acordarea  unui premiu, conform „Metodologiei privind acordarea unor recompense cadrelor 
didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti”, pentru 
studenta participantă la Conferinţa naţională studenţească “Provocări şi oportunităţi privind 
valorificarea deşeurilor agro-alimentare”, organizată în perioada 17-19.05.2018, la 
Universitatea din Sibiu, unde a obținut locul I. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind recompensarea prin 
acordarea de premii, conform „Metodologiei privind acordarea unor recompense cadrelor 
didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti”, pentru 
studenţii și cadrele didactice implicate în Concursul Studenţesc Internațional CHALLENGE 
KART LOW COST 2018, concurs desfășurat în perioada 10-12 mai 2018 la Galaţi, unde 
echipa Universităţii din Craiova, compusă din 11 studenţi ai Facultății de Mecanică și 
coordonată de 4 cadre didactice, a obținut două premii II. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind  scoaterea la concurs a unui 
post de referent gradul III, pe perioada determinată.  

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3297/23.05.2018 privind 
susținerea probei a doua la examenul de licență pentru un absolvent din promoția 2017, de la 
Facultatea de Științe, specializarea Informatică, zi, cu promoția 2018 și recunoașterea primei 
probe. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind deplasarea cu autocarul 
universităţii, în data de 11.06.2018, la SCDA Caracal, intervalul orar 9-14,  pentru studenţii  
care au lucrări practice la disciplina "Ameliorarea plantelor agricole”, anul al III-lea, 
specializarea Agricultură, unde este prevăzută lucrarea "Observaţii şi determinări efectuate la 
plantele agricole în câmpul de ameliorare”. 
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